
 

 

Sammanträdesprotokoll 

 

 S A M M A N T R Ä D E S D A T U M   

 2019-05-29  
 

Micaela Magnusson 

Ängsgatan 1a, 151 34 Södertälje · 070 – 363 85 30 - micaela.magnusson@sfris.se 

www.nnsfinsam.se   
· SID 1(7) 

 

 
Protokoll 

fört vid sammanträde med Föreningen Nationella Nätverket för  
Samordningsförbund (NNS) 

 
Tid: 2019-05-29 kl. 10-15 
  
Plats Mälarsalen, Landstingshuset Stockholm 
  
Beslutande: 
 
 
 
 
 

 

 

Ej närvarande 

 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
 
 

Marie Svensson, SOF RAR i Sörmland, ordförande 
Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje, vice ordförande §1-7 
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö, kassör 
Cristine Persson, SOF Jämtlands län 
Irma Görtz, SOF Östra Östergötland  
Lena Nilsson, SOF Skåne Nordost  
Jonas Erlandsson, SOF i Kalmar län 
 
 
Patrik Engström, Södra Dalarnas SOF 
Inger Trodell Dahl, SOF Sydnärke 
Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ 
Angela Fasth, SOF Insjöriket  
 
 
Ola Andersson, SOF Göteborg Hisingen DELTA 
Peter Johansson, SOF Östra Östergötland 
Kjell Sjundemark, SOF Södertälje  
Micaela Magnusson, SOF Södertälje 
 

 
 
 
 
 
 

Underskrifter 
sekreterare 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………Paragrafer 1-13 

Micaela Magnusson 
 
 
 
 
……………………………………………………………Paragrafer 1-13 

Ordförande 
 
 
 
 
 
 

Marie Svensson 
 

  

mailto:micaela.magnusson@sfris.se
http://www.nnsfinsam.se/
mailto:lena.nilsson00@telia.com
mailto:inger.trodell@askersund.se


 

  

 

Micaela Magnusson 

Ängsgatan 1a, 151 34 Södertälje · 070 – 363 85 30 - micaela.magnusson@sfris.se 

www.nnsfinsam.se   
 SID 2(7) 

 
 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och föreslog presentat-
ionsrunda på grund av nya ledamöter i styrelsen och förklarade därefter 
mötet öppnat.  

§2 Dagordningens fastställande 

Efter korrigering av punkter i dagordning och tillägg protokolljusterare fast-
ställdes dagordningen. 

§3 Protokolljusterare  

Irma Görtz utsågs till justerare av dagens protokoll. 

§4 Föregående protokoll – styrelsen 2019-03-27 och ar-
betsutskottet 2019-04-23  

Diskussion gällande arbetsutskottets föregående protokoll (§3) och hante-
ringen kring beslut att teckna avtal med Samverkansakademin. Otydlighet 
gällande arbetsutskottets mandat att ta beslutet. Arbetsordningen inom 
NNS behöver tydliggöras.  

Efter diskussion och klargörande att protokoll tydligt ska visa vilka mandat 
som gäller och vilka beslut som tas godkänns föregående styrelseprotokoll, 
2019-03-27 och arbetsutskottets senaste protokoll, 2019-04-23, och läggs 
till handlingarna. 

§5 Styrelsens arbetssätt och ansvarsområden 

Styrelsens dagordning är i nytt utförande, organiserad efter verksamhetsin-
riktningens prioriterade områden. Styrelseledamöter har sedan tidigare till-
delats ansvarsområde som ett led i ändrat arbetssätt för ökad delaktighet. 
Effekten för NNS med detta förändrade arbetssätt är en aktiv och arbetande 
styrelse. 

Efter en gemensam genomgång av tilldelade områden för styrelsens leda-
möter föreslår styrelsen att fördelning av ansvarsområden godtas och kan 
stå fast. Arbetssätt, förväntningar och ambitionsnivå får växa fram.  

Synpunkter från icke närvarande ledamöter gällande bemanning av områ-
den behöver samlas in. 

Verksamhetsinriktning med ekonomisk redovisning föreslås ingå i utskick till 
nästa styrelsemöte. Ekonomisk redovisning ska finnas med till varje styrel-
semöte. 

Beslut: Verksamhetsinriktning med ekonomisk redovisning skickas till nästa 
styrelsemöte.  

Beslut: Ekonomisk redovisning ska finnas med till varje styrelsemöte. 

§6 Mötestider 2019 
 
Genomgång av bokade mötestider 2019. Styrelsemöte i samband med pla-
neringsdagarna 15-16 augusti på Clarion Hotel Sign i Stockholm, 29 okto-
ber i och med höstkonferens 29-30 oktober i Järfälla, LasseMajas Wärds-
hus. För arbetsutskottet är 4 juni, 5 augusti och 11 oktober inbokade. 
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§7 Vara en mötesplats för NNS medlemmar – Kenneth Gus-
tavsson & Patrik Engström 

7.1 NNS Webbsida – kommunikationsplan 

Marie Svensson beskriver det bifogade förslaget till ny kommunikations-
plan. Planen är framtagen utifrån NNS kommunikationsstrategi och tidigare 
kommunikationsplaner. Ansvariga ledamöter (Kenneth Gustavsson och Pa-
trik Engström) under det prioriterade området ”vara en mötesplats för NNS 
medlemmar” föreslås ta planen vidare och färdigställa den. 

Styrelsen ser tillsammans över NNS webbsida och de justeringar som 
gjorts utifrån NNS prioriteringar. Ansvariga ledamöter arbetar vidare med 
fortsatt förändring av webbsidan utifrån budget. 

Utifrån diskussion gällande att hålla webbsidan uppdaterad samt GDPR fö-
reslås att medlemsförteckning tas bort. Kenneth Andersson ställer frågan 
till NNS webbadministratör gällande hur sidan kan GDPR säkras. 

Beslut: Kenneth Gustavsson och Patrik Engström ansvarar för det fortsatta 
arbetet med kommunikationsplan och NNS webbsida. 

Beslut: Micaela Magnusson tar bort Medlemsförteckning från NNS webb-
sida 

Beslut: Kenneth Andersson kontaktar Per Jonebrink gällande GDPR säk-
ring av NNS webbsida. 

7.2 Planeringsdagar 15-16/8 och Höstmöte 29-30/10 

Planeringsdagar med styrelsen har bokats på Clarion Hotel Sign i Stock-
holm. Kostnaden är högre än planerat men efter att ha begärt in ett flertal 
offerter från olika konferensanläggningar har det visat sig svårt att hitta en 
plats i föregående års prisklass. Fullt pris med 24 deltagande och övernat-
tande gäster blir 81 756 kr för två dagars konferens. 

Styrelsen diskuterar innehåll och förslag att diskutera områden i verksam-
hetsinriktningar framkommer samt statens förutsättningar i samverkan. Ar-
betsutskottet arbetar vidare med innehållet. 

För höstmötet den 29-30/10 är LasseMajas Wärdshus bokat likt föregå-
ende år. Gällande innehåll finns en önskan om politisk medverkan, att dis-
kutera långsiktig finansiering samt att ta tillbaka finsamfrågor till den poli-
tiska agendan. Höstkonferensen får inte bli en mindre FINSAM-konferens.  

Beslut: Styrelsen godkänner bokningsförslaget för planeringsdagarna och 
ger arbetsutskottet i uppdrag att planera innehållet. 

Beslut: Styrelsen godkänner bokningsförslaget för höstkonferensen. 
 

7.3 Återkoppling NNS Årsmöte 2019-03-26.  

Styrelsen reflekterar gemensamt och är positiva. Som konsekvens av kritik 
som framfördes från revision och valberedning har styrelsen beslutat bjuda 
in valberedning och revision till ett styrelsemöte under året. Förmedla till 
medlemmarna vikten av att delta på ett årsmöte.  
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§8 Utveckla dialog med Samordningsförbunden – Marie 
Svensson & Inger Trodell Dahl 

8.1 Arbetsmiljö 

Ola Andersson redogör för arbetet utifrån att flera förbund har reagerat på 
skrivelsen gällande arbetsmiljöansvar från Sobona. NNS har skrivit förslag 
på förändringar och lämnat synpunkter på skrivelsen till Sobona men inte 
fått återkoppling om ändringarna är godkända. NNS har även kontakt med 
Nationella rådet gällande skrivelsen. Inväntar svar. 

8.2 Branschråd 

Fortsatt inget svar från Sobona gällande förslaget att NNS skulle bidra med 
förtroendevald representant i branschrådet. 

§9 Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, 
regionalt och nationellt - Cristine Persson & Lena Nilsson 

9.1 Tilldelning utifrån fördelningsmodellen och hantering av Finsam-medel.  

Ola Andersson informerar om att Nationella rådet fortfarande inte lämnat 
svar på skrivelsen från Samordningsförbunden i Dalarna. Ordförande i Nat-
ionella Rådet, Martin Jonasson, har meddelat att första preliminära besked 
om tilldelning kommer i juni och att arbetet pågår med att se över fördel-
ningsmodellen. Inspektionen för socialförsäkringen utgår från att modellen 
ska användas. 

Styrelsen diskuterar svårigheterna i dialogen med Nationella Rådet. NNS 
har lyft förslag på möjliga lösningar men når inte fram. Tidigare gemensam 
övergripande strategi handlade om ökad tilldelning till FINSAM, där förbun-
den utgick från att det egna kapitalet var orsaken till att ökning inte kunde 
ske. Förslagsvis ändrar NNS strategi och fokuserar på behovet istället. För-
bunden når ca 10% men kan nå fler med större medelstilldelning. NNS bör 
göra en analys av behoven hos varje förbund. Styrelsen uppdrar tidigare 
utsedd arbetsgrupp att utföra inventering hos förbunden. 

Beslut: Arbetsgruppen (Mattias Holmetun, Kjell Sjundemark och Ola An-
dersson) gör en inventering av behoven hos förbunden och lyfter frågan på 
planeringsdagen. 

9.2 Almedalen 2019 

Ola Andersson och Marie Svensson informerar om att program för Almeda-
len är klart. NNS bör vara representerade och gärna agera moderator vid 
något frukostseminarium. Greta Henriksson, Samordningsförbundet Got-
land, samordnar arbetet och är kontakt för dem som medverkar. Program-
met finns under http://www.almedalsveckan.info/talare och därefter vidare 
till program för finsam länk  

9.3 GDPR (General Data Protection Regulation).  

Ola Andersson som haft i uppdrag att ta fram information och riktlinjer för 
Samordningsförbund att hantera GDPR föreslår att NNS hänvisar till Fin-
sams hemsida som redan beskriver GDPR, allmänt och utifrån Samord-
ningsförbund, länk 

Beslut: Arbetsgruppens arbete ses av styrelsen som avslutat. 
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9.4 Försäkringsskydd i Finsam-finansierade insatser. 

Det har visat sig att deltagare i vissa fall inte är försäkrade då de deltar i 
finsamfinansierade projekt på mindre än 25 %. Ola Andersson och Kjell 
Sjundemark informerar om att förslag på ändring av förordning är skickad 
på remiss men inget svar har mottagits ännu. NNS fortsätter att följa arbe-
tet.  

§10 Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlem-
marnas verksamhet – Irma Görtz & Anne-Marie Larsson 

10.1 NNS Avtal 

Styrelsen har tagit del av en sammanställning med de avtal som NNS in-
gått. Sammanställningen består avtalets parter, innehåll och tidsram för. 
Uppföljning av avtal sker i arbetsutskottet senast under september månad 
varje år.  

10.2 Indikatorsarbetet 

Marie Svensson föredrar arbetet med indikatorsverktyget, arbetet med Indi-
kator 11 och utveckling av jämställdhetsindikator. Minnesanteckningarna 
från utvecklingsgruppens möte skickas ut till styrelsen tillsammans med pro-
tokoll. Förslagsvis fortsätter styrelsens utsedda arbetsgrupp sitt arbete då 
det ger en naturlig koppling mellan NNS styrelse och utvecklingsgruppen. 
Arbetsgruppen bestod tidigare av Irma Görtz, Marie Svensson och Jonny 
Spring. Jonny bör ersättas, styrelsen föreslår att Anne-Marie Larsson tillfrå-
gas  

Beslut: Minnesanteckningar skickas ut till styrelsen.  

Beslut: Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete fram till årsmötet och Anne-Ma-
rie Larsson tillfrågas att ersätta Jonny Springe. 

10.3 Tjänstedesign 

Ola Andersson informerar om att NNS tillsammans med Mathias Bergström, 
samordningsförbundet Centrala Östergötland, och Meta Fredriksson Mon-
felt, samordningsförbundet Samspelet, bjudit in till workshop den 21 augusti 
hos SKL i Stockholm. 

Detta utifrån förslag om NNS som sammanhållande av nätverk i tjänstede-
sign. Syftet är att i en workshop, med förbund som anmält intresse av att 
ingå i ett nätverk, undersöka hur NNS kan vara stödjande och sammanhål-
lande. 

10.4 Våld i nära relation 

Ola Andersson föredrar kort bakgrunden till NNS arbete med våld i nära re-
lationer. Förbunden föreslogs bedriva pilotverksamhet för tidig upptäckt av 
våldet, där frågor ska testas och förbunden ska vara sammanhållande i ar-
betet. Flera intresseanmälningar har inkommit från förbunden och arbetet 
pågår genom Anita Kruse att förbereda pilotverksamheten. Fem till sex för-
bund blir utvalda. Styrelsen får presenteras de förbund som anmält intresse. 
Under vecka 25 lämnar regeringen besked om pengar till pilotverksamheten 
beviljas.  
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Utbildningstillfällen kommer erbjudas de som ingår i pilotverksamheten och 
styrelsen föreslås gå de utbildningstillfällen som erbjuds inom ramen för pi-
lotprojektet. Preliminärt 10 oktober för uppstart. 

Styrelsen diskuterar Anita Kruses roll framöver eftersom hennes uppdrag 
för NNS idag innebär att förbereda pilotverksamheten vilket snart tar slut. 
Hon har ett förflutet inom området sen många år, har ett brett nätverk och 
har fört fram FINSAM på ett bra sätt. Anita Kruse själv är positiv till en fort-
sättning på uppdrag genom NNS. Vid fortsättning behöver organisation, av-
tal och finansiering ses över. 

Styrelsen ställer sig positiv till att ge Anita Kruse fortsatt uppdrag genom 
NNS i arbetet med våld i nära relation. Styrelsen ger arbetsutskottet i upp-
drag att arbeta vidare och återkoppla till styrelsen.  

Vidare ställer sig styrelsen positiv till utbildning för styrelsen inom ramen för 
pilotverksamheten. 

Beslut: Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare. Stämma 
av kostnader, formulera avtal och återkoppla till styrelsen. Slutgiltigt beslut i 
ärendet tas via mejl inom styrelsen (per capsulam) 

10.5 Utbildningar (JGL/Samverkansakademin) 

Utbildningar som NNS samordnar finns på NNS webbsida, länk. NNS sty-
relse har fått frågan från Samverkansakademin om styrelseutbildning men 
avvaktar. 

§11 Utgöra en nationell politisk arena för att påverka med-
lemsförbundens förutsättningar på lokal, regional och 
nationell nivå – Kenneth Andersson & Jonas Erlandsson 

11.1 NNS möte med Nationella rådet (NR) 

NNS ambition att träffa NR med kontinuitet var svårt förra året. För 2019 
finns mötestider för hela året inplanerat. Mötet som skulle ägt rum förra 
veckan ställdes in och Marie Svensson mottog ett mejl med informations-
punkter från ordförande i NR, Martin Jonasson. Informationspunkterna 
gällde bland annat: medelstilldelning, hemställan att genomföra styrelsemö-
ten på distans, önskan om dialog med NNS om utbildningsfrågor. 

11.2 Uppvaktning av rikspolitiker utifrån förändrade förutsättningar på        
Arbetsförmedlingen 

Denna punkt berörs i nästa punkt, 11.3. 

11.3 Inför möte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

NNS initiativ förra året att träffa generaldirektörerna på Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan utifrån uppdrag gällande samverkan i dåvarande re-
gleringsbrev gav bra samtal. Både NNS och myndigheternas analysavdel-
ningar skulle ta fram underlag för fortsatt arbete. Myndigheterna har dock 
inte fullföljt enligt överenskommelse.  

Arbetsutskottet har diskuterat ändrad strategi, en mer långsiktig strategi, att 
föra en dialog med departementen i stället. Ett möte är inbokat den 13 juni 
med departementen för att förbereda inför ett ministermöte. Ministermöte 
planeras till hösten. 
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11.4 Uppdrag till riksdagens utredningstjänst 

Status gällande förslag om uppdrag till statens utredningstjänst är oklart. 
Förslaget handlar om att utreda möjligheten för staten att vara represente-
rad politiskt i förbunden. Ola Andersson undersöker status med Patrik Eng-
ström. 

11.5 Motion om att återinföra politisk och finansiell samordning 

Styrelsen diskuterar nästa steg utifrån motion som årsmötet biföll om att 
återinföra politisk och finansiell samordning och föreslår att ansvariga för 
ovan område (Kenneth Andersson och Jonas Erlandsson) arbetar vidare 
med förslag på nästa steg. Styrelsen föreslår vidare att motionen lyfts på 
planeringsdagarna. 
 
Beslut: Kenneth Andersson och Jonas Erlandsson ansvarar för att bevaka 
och påbörja arbete utifrån antagen motion. 

§12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§13 Avslut 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet. 
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